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DAS AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS

Umdentistaamericanoes-
tá sendo procurado pela po-
lícia no Zimbábue por matar
o leãomaisconhecidodopaís
e que era estudado por pes-
quisadores britânicos.
JamesPalmer, 55, teria pa-

gadoUS$ 50mil para caçar o
leão Cecil, que tinha 13 anos
e era a principal atração do
parque nacional Hwange.
Dois zimbabuanos foram

detidose responderãonaJus-
tiçaporsupostamenteajudar
o americano a atrair o leão
para foradeumaáreadepro-

teção. Palmer, segundoapo-
lícia,deve responderpelocri-
me de caça ilegal. Se conde-
nados, eles podem pegar até
15 anos de prisão.
Após ter sido identificado,

o dentista do Estado de Min-
nesota assumiu a ação, em
nota, e disse se arrepender.
Noentanto, negou saber que
acaça fosse ilegal. “Eunão ti-
nha ideia de que o leão que
eupeguei era conhecido,um
favorito no país, era rastrea-
doe faziapartedeumestudo
até o fim da caçada”, disse.
SegundoPalmer, ele “con-

fiou na experiência” de seus

guias locais. “Para mim, tu-
do envolvendo essa viagem
era legal e estava sendo con-
duzidodaformaapropriada.”
O paradeiro do americano

é desconhecido —não se sa-
be, inclusive, se ele jádeixou
oZimbábue.O leão teria sido
morto no início do mês. Ce-
cil, que era facilmente reco-
nhecido por sua juba negra,
estava sob estudo de pesqui-
sadores da Universidade de
Oxford, no Reino Unido.
Segundo o presidente da

Força-tarefa de Conservação
do Zimbábue, Johnny Rodri-
gues, os três homens teriam

amarrado um animal morto
emumcarroparaatrairo leão
para foradaáreadeproteção.
Cecil teria sido primeiro

atingidoporuma flecha.Cer-
ca de 40horas depois, o leão
foi encontrado ferido, e o
dentista usou então uma ar-
ma paramatá-lo. Os caçado-
res teriam tentado retirar seu
colar de rastreamento.
O animal foi entãodecapi-

tado e sua pele, retirada. A
pele eacabeçado leão foram
encontradas e serão usadas
como evidências do crime.
Segundo documentos do

EstadodoWisconsin,Palmer
admitiuem2008 termentido
ao órgão federal americano
que cuida da preservação de
animais selvagens sobre a
morte de umurso negro fora
daáreaautorizadaparacaça.
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Zimbábueprocuradentista americano
quematou leãomais famosodopaís

O leão Cecil, morto nestemês, em foto de novembro de 2012

Paula French - nov.2012 /Asssociated Press

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL

ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2015
Processo n. 068/2013. Objeto:
Registro de preços para futura e
eventual contratação de serviço de
recarga de extintores de incêndio.
Disponibilidade do edital: a partir
de 29/07/2015, de 08h00 às 17h59,
no site www.comprasnet.gov.br.
Entrega das Propostas: a partir de
29/07/2015, às 08h00, no site www.
comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 13/08/2015 às 15:00 no
horário de Brasília, no site: www.
comprasnet.gov.br. Endereço para
consultas: Avenida Professor Nil-
ton Lins, n. 3.259, bairro Parque
das Laranjeiras, Manaus-AM (sala
da Comissão Permanente de Lici-
tação – CPL). Telefone: (92) 3646-
6932.
Manaus (AM), 27 de Julho de 2015.

Pedro Covas Leite
Pregoeiro.

Santana S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ/MF nº 05.503.849/0001-00 - NIRE nº 35.300.374.509

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 31/03/2015
Aos 31/03/2015, às 10 horas, na sede social da Companhia SANTANA S.A. Crédito, Financiamento e Investimento,
localizada na Capital do Estado de São Paulo à Rua Amaral Gama, 315 - 2º andar, CEP 02018-001. Quórum: Conforme
consignado no livro “Presença de Acionistas”, compareceram os Acionistas da companhia representando 100% do capital
social. Edital de Convocação: Verificou-se, em 1ª convocação, a presença dos acionistas representando a totalidade do
Capital Social com direito a voto, o que foi constatado pelas assinaturas no livro “Presença de Acionistas”, tornando-se
dispensável a convocação por intermédio de editais, conforme autoriza o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. Mesa:
Presidente: João dos Santos Caritá, Secretário: João dos Santos Caritá Junior. Ordem do Dia: 1. Apreciação e Aprovação
do RelatórioAnual daAdministração,das Demonstrações Financeiras e do Relatório dosAuditores Independentes, referentes
ao exercício social findo em 31/12/2014 e a respectiva destinação dos lucros; 2. Mudança do jornal de grande circulação
(imprensa comum) utilizado para as publicações legais ordenadas pelo artigo 289 da Lei 6.404/76; 3. Eleição de Diretores
para o exercício do triênio 2015/2018, com mandato até Assembleia Geral Ordinária de 2018; 4. Fixar o valor global de
remuneração da Diretoria; 5. Alteração do endereço da sede social da Companhia; 6. Deliberar sobre a distribuição de
dividendos da conta Reserva Especial de Lucros - Outras, constituídos até o ano calendário de 2013; 7. Outros assuntos de
interesse social. Deliberações: Os acionistas, salvo os legalmente impedidos, sem dissidências, protestos e declarações de
votos vencidos, deliberaram o quanto segue: 1. Procedida à leitura, foram aprovados o relatório anual da administração, as
demonstrações financeiras e relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2014,
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOESP de 14/03/2015 e no jornal Folha de São Paulo de
16/03/2015. Informado que o resultado do exercício apresentou um lucro de R$ 4.850.907,72. Foi aprovada a seguinte
destinação conforme o Estatuto Social: (i) constituição da Reserva Legal de 5% do lucro líquido do exercício no valor de R$
242.545,38; (ii) ratificada a destinação de juros sobre capital próprio no valor de R$ 1.781.213,04, na proporção de R$
0,06213129573569 por ação do Capital Social, já distribuídos, sendo imputado ao cálculo de dividendos mínimos
obrigatórios do exercício; e (iii) constituição da Reserva Especial de Lucros - Outras com o saldo remanescente no valor de
R$ 2.827.149,30. 2. Aprovar a mudança do jornal de grande circulação (imprensa comum) utilizado para as publicações
legais ordenadas pela Lei 6.404/76 (artigo 289), que passarão a serem feitas no jornal Valor Econômico. 3. A Assembleia
Geral, neste ato, elege para os cargos de Diretores da companhia, João dos Santos Caritá, brasileiro, casado,
economista, RG/SSP/SP nº 3.498.798, inscrito no CPF/MF nº 010.234.208-30, residente e domiciliado à Rua São Mauro, nº
87 - CEP 02526-050 - Jardim São Bento, São Paulo/SP; João dos Santos Caritá Junior, brasileiro, casado, administrador
de empresas, RG/SSP/SP nº 23.600.811-01, inscrito no CPF/MF nº 289.468.288-38, residente e domiciliado à Alameda Itu,
nº 483 apartamento 121 - CEP 01421-004 - Cerqueira Cesar, São Paulo/SP; Antônio Carlos Batista Vidal, brasileiro,
casado, contador, RG/SSP/SP nº 16.533.461-7, inscrito no CPF/MF nº 075.481.238-33, residente e domiciliado à Rua Frei
Vicente Salvador, nº 230 - apartamento 22-B - CEP 02019-000 - Santana, São Paulo/SP, e João Carlos de Souza Caritá,
brasileiro, casado, administrador de empresas, RG/SSP/SP nº 18.533.849-5, inscrito no CPF/MF nº 136.394.368-57, residente
e domiciliado à Rua Pontins, 65 apartamento 122 - Santana - São Paulo/SP - CEP: 02404-010, todos com mandatos até a
posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2018. Os Diretores eleitos, declaram sob as penas da lei, que
não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da sociedade e nem condenados ou sob efeitos de
condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou da propriedade. 4. Fixar a
remuneração global anual da Diretoria no valor de R$ 480.000,00, rateada entre os membros da Diretoria. 5. Alteração do
endereço da sede social da Companhia, atualmente localizada na Rua Amaral Gama, 315, 2º andar CEP 02018-001, Bairro
Santana, Cidade de São Paulo/SP, para Rua Voluntários da Pátria, 1284/1296 - 7º andar - CEP 02010-200, Bairro Santana,
Cidade de São Paulo/SP, devendo ser promovida a atualização cadastral junto aos órgãos competentes. 6. Distribuição de
dividendos, a débito do saldo existente em 31/12/2013 na conta de Reserva Especial de Lucros - Outras, no montante de R$
5.000.000,00, que serão pagos até 30/04/2015.A distribuição dos dividendos aos acionistas será realizada na proporção
de sua participação societária no Capital Social, ou seja, 98,92% para a acionista João dos Santos Caritá, 0,54% para cada
um dos demais acionistas. 7. Dar conhecimento do pedido de renúncia, feito em 31/10/2014, do cargo de Diretor pelo José
Roberto Spina. Administradores: Presentes os Administradores da Companhia, tendo em vista a aprovação das contas
do exercício de 2014 e demais deliberações. Auditores Independentes: Foi dispensada a presença dos Auditores
Independentes. Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no
período. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da Companhia, devidamente autenticados pela Mesa, os
documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o
Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral, lavrando-se no livro próprio, a presente Ata que, lida e achada
conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem. Assinaturas: Presidente da Mesa: João dos Santos
Caritá, Secretário da Mesa: João dos Santos Caritá Junior.Acionistas: João dos Santos Caritá, Carla de Souza Caritá,
João dos Santos Caritá Junior. São Paulo, 31/03/2015. João dos Santos Caritá - Presidente, João dos Santos
Caritá Junior - Secretário. Acionistas: João dos Santos Caritá, Carla de Souza Caritá, João dos Santos
Caritá Junior. JUCESP nº 279.207/15-3 em 30.06.2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

folhasigaolha

A FOLHA SEGUE TUDOQUE
MERECE SER SEGUIDO.

A Folha apoia esta causa. Siga a Folha.

Ligue 0300-047 22 22 e ajude
o GRAACC a combater e vencer o câncer infantil.

OGRAACCéuma instituição semfins lucrativos
que, alémdediagnosticar e tratar o câncer infantil, atua

nodesenvolvimentodoensinoepesquisa. E, para conseguir
fazer issopelas crianças e adolescentes, precisa da ajudade

adultos comovocê. Acessewww.graacc.org.br.

A SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA -
HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA, convida as empresas interessadas em participar
da Tomada de Preços nº SE-39/2015 para Contratação de Empresa Especializada em

Prestação de Serviços de Estruturação de Rede de Dados e Voz. O Edital estará à disposição dos
interessados somente no dia 03/08/2015 das 9h às 16h, no Hospital de Transplantes “Dr. Euryclides
de Jesus Zerbini”, na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11)
3170.6123.

Secretaria de
Portos

Pregão Eletrônico n.º 36/2015
Processo n.º 18957/15-43

A COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP, com sede na
cidade de Santos/SP, inscrita no CNPJ sob n.º 44.837.524/0001-07, torna público que
realizará licitação, namodalidadedePregãoEletrônico, sobn.º 36/2015, do tipoMenor
Preço Global, objetivando a Contratação de empresa para a prestação dos serviços
de locação de 57 (cinquenta e sete) veículos, inclusas as manutenções preventivas e
corretivas, reparos e substituições necessárias, com 48 (quarenta e oito) motoristas, pelo
prazode12meses, tudoemconformidadecomoedital eapensos.Aaberturadasessão
pública para a formulação dos lances esta marcada para o dia 17/08/2015, às 10
horas. DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: a partir de 27/07/2015, exclusivamente pelos
sites: www.comprasnet.gov.br. e www.portodesantos.com.br

Luiz Orlando Fernandes
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

COMPANHIA DOCAS
DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CODESP

CESP - COMPANHIA
ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
C.N.P.J N° 60.933.603/0001-78

EDITAL

AVISO DE EDITAL
Pregão Eletrônico n.º ASC/API/
5060/2015 - Prestação de serviços de
inspeção ambiental e patrimonial com
elaboração de Relatórios de Inspeção
Ambiental e Patrimonial (RIAP) no en-
torno dos reservatórios das Usinas Hi-
drelétricasdaCESP,Eng.SérgioMotta
(PortoPrimavera),ParaibunaeJaguari,
cujas sedes estão localizadas respecti-
vamente nos municípios de Rosana,
Paraibuna e São José dos Campos/
SP. O edital que estabelece as condi-
ções de participação estará disponível
para download a partir de 29/07/2015
no sitio da CESP: www.cesp.com.
br / Licitações / Pregão CESP Online.
Paraaobtençãodesenhaecredencia-
mento, condicionantes à participação,
acessar o sitio:http://www.cesp.com.
br/_”Cadastre sua Empresa”. A data
de início do envio das propostas ocor-
rerá a partir das 00h00 (zero hora) do
dia 12/08/2015 até às 09h00 do dia
13/08/2015, sendo que às 09h01 será
dadoinícioaSessãoPúblicadoPregão
no sitio da CESP. Informações: Miriam
de Souza - Tel.: (0xx11) 5613-7535, e-
-mail:miriam.souza@cesp.com.br.
DepartamentodeSuprimentos-pec_123

SINDIALTERNATIVOS - Sindicato dosTrabalhadores em Cooperativas e Associações
do Ramo deTransportes em Ônibus Urbanos Alternativos do Estado de São Paulo

Edital de Convocação - Eleições Sindicais
O Presidente no uso de suas atribuições legais e estatutárias, faz saber que se realizarão as eleições do
SINDIALTERNATIVOS - Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas e Associações do Ramo de Transportes
em Ônibus Urbanos Alternativos do Estadode São Paulo, nodia 31 de agosto de 2015, em 1º escrutínio, no horário
das 08h às 18h, na sede e subsede do Sindicato e nos locais de trabalho através de urna itinerante, para
composição da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Delegados Representantes juntos à Federação, efetivos e
suplentes, nos termos do estatuto social.Fica aberto o prazo de 08 dias para o registro de chapas que começa na
data da publicação deste edital, inclusive, e encerra no dia 05/08/2015, as inscrições deverão ser efetivadas pelos
associadosemplenogozodeseusdireitosestatutários,nohoráriodas9hàs16h,naSecretariaEleitoral, localizada
na sede social do sindicato, na Rua Capitão Salomão, nº 27, sala 302, Santa Efigênia, São Paulo/SP. Prazo para
impugnação de candidatura será de 05 dias a contar da divulgação das chapas registradas na sede do Sindicato.
Os candidatos deverão apresentar o requerimento de registro de chapas, em 02 vias, assinado pelo seu
encabeçado ou quem este designar (formalmente), que deverá ser dirigido ao Presidente, junto com ficha de
qualificação de todos os membros da chapa com observância obrigatória do quanto disposto no artigo 81 do
Estatuto Social, além de cópia da carteira profissional para comprovar o exercício na profissão há mais de 01 ano,
além de outros documentos mencionados no Estatuto Social. O modelo de ficha de qualificação será fornecido
pela Secretaria Eleitoral, com pessoas gabaritadas para orientar e esclarecer dúvidas sobre o processo eleitoral.
Não atingido o quórum estatutário, outra eleição se realizará, em 2º escrutínio, no dia 02 de setembro de 2015, nas
mesmas condições anteriores, em consonância com os artigos 134 a 140 do diploma estatutário.Publique-se com
ampla divulgação entre os associados.São Paulo, 29 de julho de 2015.Joéliton Lima de Menezes - Presidente.

Pregão Eletrônico n.º 14/2015
Processo n.º 76691/14-54

A COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP, com sede na
cidade de Santos/SP, inscrita no CNPJ sob n.º 44.837.524/0001-07, torna público
que realizará licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico, sob n.º 14/2015, do
tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa para a prestação
de serviços de manutenção e suporte para a tecnologia ERP SAP, pelo prazo de 12
(doze) meses, tudo em conformidade com o edital e Termo de Referência (apenso
II do Edital). A abertura da sessão pública para a formulação dos lances esta
marcada para o dia 11/08/2015, às 10 horas. DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: a
partir de 28/03/2015, no site www.comprasnet.gov.br ewww.portodesantos.com.br.

João Fernando Salazar Pinelli
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Secretaria de
Portos

COMPANHIA DOCAS
DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CODESP

CESP - COMPANHIA
ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
C.N.P.J N° 60.933.603/0001-78

EDITAL

ADITAMENTO Nº 01
Pregão Eletrônico nº ASC/API/
5061/2015 - Prestação de serviços
de aquisição de imagens de alta re-
solução (pixel de 40cm ou melhor),
brutas, fusionadas e ortorretifica-
das, que cobrem os reservatórios
e áreas à jusante das Usinas Hi-
drelétricas Eng. Sérgio Motta, Pa-
raibuna e Jaguari, administrados
pela CESP. O novo edital, com al-
teração na letra ‘g’ do subitem 2.1
da Especificação Técnica – Anexo
I da Minuta do Contrato e com as
novas datas de envio da proposta e
da sessão pública, está disponível
para download no site da CESP:
www.cesp.com.br / Licitações / Pre-
gão CESP Online. A nova data de
início do envio das propostas ocor-
rerá a partir das 00h00 (zero hora)
do dia 12/08/2015, até as 09h00 do
dia 13/08/2015. As 09h01min. do
dia 13/08/2015 será dado o início
da sessão pública do Pregão no
site da CESP: www.cesp.com.br /
Licitações / Pregão CESP Online.
As demais condições do Edital e
seus anexos permanecem válidas e
inalteradas. Informações: Eduardo
Naves - Tel: (11) 5613-3659, e-mail:
eduardo.naves@cesp.com.br
DepartamentodeSuprimentos-pec_123

PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA FEDERAL - EDITAL COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PARA CONHECIMENTO E INTIMAÇÃO DE
TERCEIROS INTERESSADOS, EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃ Nº 0009849-64.1987.403.6100 MOVIDA POR
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A EM FACE DE JOÃO TANNURE. A DRA RAQUEL FERNANDEZ PERRINI, MMA. JUIZA
FEDERAL DA QUARTA VARA CÍVEL DA JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO.Faz saber a todos quantos O presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juizo e Secretaria tramitam os autos de Ação de Desapropriação
n° 009849-64.1987.403.6100, distribuídos em 08/09/1987, em que figura como Autor Elektro Eletricidade e Serviços Ltda e como Réu João
Tannure, referente ao pedido de desapropriação requerido pelo autor sobre as glebas LT-16/ AA/20 e LT 16/ A-A/20, com área total de 0,1414
hectares, localizadas no município de Atibaia/SP, com as seguintes divisas e confrontações: Partindo-se do km 62-100m da SP, Rodovia D.
Pedro I, segue-se por uma Estrada Municipal, por aproximadamente 1,5Km encontra-se a ponte Rio Atibaia;segue-se pela mesma estrada, por
mais2,4Kmlocalize-seapropriedadedo ladodireitodaestrada.Começaoponto1,Km8,97317,situadona lateraldaEstradaMunicipal,distante
1.535,44mnorumo36º48’SE,doS-91-V-4,Km7,43773;seguecomoorumo47°46’NE,numadistânciade15,07m,confrontandocomaEstrada
Municipal de Prefeitura de Atibaia/SP, ate o ponto 02; segue com o rumo de 36°48’SE, numa distância de 23,52m, confrontando com João
Tannure, até o ponto 3;segue pela margem direita do Rio Cachoeira, na mesma direção, numa distância aproximada de 35,00m, confrontando
com O Rio Cachoeira, divisor dos municipios de Atibaia e Bom Jesus dos Perdões até o ponto 4; segue rumo de 36°48’nw, numa distância de
37,72 confrontando com JoãoTannura ate o ponto 5;segue com o rumo de 47°46’NE, numa distância de 15,07m, confrontando com a Estrada
Municipal da Prefeitura Municipal de Atibaia/SP, até o ponto 1, onde iniciouesta descrição.O perímetro descrito engloba área de 0,0919ha.Mata
0,0919ha.LT.16 A/ A 22:Partindo-se do Km + 100m, da SP 65, Rodovia D.Pedro I, segue-se por uma Estrada Municipal, por aproximadamente
1,5Km, encontra-se a ponte do Rio Atibaia; segue pela mesma estrada, por mais 2,4m, localiza-se a propriedade do lade direito da estrada.
Começa no ponto 1, Km 9,06126, situado na margem direita do Rio Cachoeira, divisor dos Municípios de Atibaia e Bom Jesus dos Perdões,
distante 1.623,53m, no rumo 36°48’SE, do S-91-V-4 Km 7,43773; segue pela margem direita do rio, na mesma direção, numa distância de
aproximadamente de 48,00m, confrontando com o Rio Cachoeira, ate o ponto 2; segue com o rumo 36° 48’NW, numa distância de 27,50m,
confrontando com João Tannure, ate o ponto 3; segue pela margem direita do Rio Cachoeira, na mesma direção, numa distância aproximada
de 20,00m, confrontando com o Rio Cachoeira, ate o ponto 1, onde iniciou esta descrição.O perímetro descrito engloba a área de 0,0500ha.E
o presente EDITAL expedido com prazo de 10 (dez) dias para possibilitar ao Expropriado JOÃO TANNURE o levantamento da importância
correspondenteaovalordaoferta inicial,bemcomodaquantiadepositadapelaExpropriante referenteacondenação,comosacréscimos legais.
E para que chegue ao conhecimento de todos, e expedido o presente EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS interessados, com
prazo de 10 (dez) dias nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei n° 3.365/41, sendo certo que o mesmo será publicado na forma da lei e afixado
no local de costume.Dado e passado nesta Capital do Estado de São Paulo, em 26 de março de 2015.Eu, Debora Chiprauski Sabatini,Técnico/
AnalistaJudiciário,R.F,3970,digitei,EeuMarcoAureliodeMoraes,DiretordeSecretaria,conferiesubscrevo.RAQUELFERNANDEZPERRlNI
- Juiza Federal da 4ªVara Civel.


